En flott vintermåned med masse snø, herlig vintervær og innholdsrike dager er til ende.
Vi har jobbet med fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse». I dette fagområdet har vi lagt vekt
ved vad kroppen trenger for å ha det bra. Sunn mat, frisk luft, hvile og å bevege kroppen er ting som
holder kroppen frisk og rask. Barna har hatt med seg tomme matembalager hvor vi har snakket om
maten som har vært inni er sunn eller usunn. Barna er veldig beviste på at godteri og annen mat med
mye sukker er usunt. Og barna mener at det kan vi bare spise på lørdager (mens noen spiser det på
fredager og når de er syke). Flere ganger denne måneden har barna laget egne hinderløyper inne. Vi
har tatt frem tuneller, hoppet på trampoline, snurret i snurrebassen, og krabbet over og under og
balansert på. Dette for at barna skal få kjenne på hvor er kroppen min i forhold til tingene rundt meg.
Så har vi vært masse ute og beveget oss i snøen. Vi har sett på spor i snøen, gravd huler i den store
snøhaugen på parkeringsplassen og akt mm.

Den 6. februar markerte vi Samefolkets dag. Vi åpnet dørene til alle avdelinger og hver avdeling stod
ansvarlig for en aktivitet sånn at barna kunde prøve forskjellige aktiviteter. De kunne kaste lasso på
et hjemmesnekret reinsdyr, gå inn i en lavvo for å få seg en rolig stund med en bok, danse på
joikdisco, fargelegge samenes flagg. Til lunsj spiste vi Reinsdyrskav med fløtesaus og ris. Det var litt
forskjellige meninger om man kunde spise reinsdyr eller ikke. Det er faktisk dyrene til nissen…

Hakkebakkeskogen-karneval var en stor dag. Barna hadde jobbet med å klippe og lime ørene og
halen til det dyret de hadde valgt. På hver avdeling var det laget i stand til de forskjellige
dyrefamiliene fra Hakkebakkeskogen. Bamsefamilien, Bakermester Harepus, Musehuset og Mikkel
Rev sin hule var det barna møtte når de kom i barnehagen. I de forskjellige husene kunde barna
prøve sansekasser, disco, «bake» ved en laaaang kjøkkenbenk med masse ulike leke-kjøkkenting.
En dag med mange spente, glade og nysgjerrige barn som storkoset seg.
Kos dere videre i det fantastiske vinterværet☺

Hvitveisen

